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Имало някъде някога едно кралство, в което всички добрували.  

Хамбарите били пълни, златните ниви плодородни, горите пълни с дивеч, а далечните, сини 

планини ограждали царството като в защитна халка. Владетелите на това прекрасно място били 

мъдри и добри хора, народът ги обичал, царели мир и справедливост. Те имали три дъщери, които 

растели безгрижни, весели и обичани.  

Но тази приказка нямаше да се роди, ако не беше надигнало глава злото... 

За тридесет и третия си рожден ден кралицата получила по пратеник прекрасно колие с тъмно 

лилав камък. Влюбила се от пръв поглед в чудно изработеното бижу. Не се разделяла и за миг с 

него, а очите й от ден на ден блестели все по-странно и по-странно.... С всеки изминал ден кръвта 

й изстивала и нито количеството кожи, с които я загръщали, нито буйните огньове, пламтящи във 

всички камини посред пролет не  успявали да я стоплят.  

Докато в края на една нощ издъхнала. Кралският лечител изумен установил, че кръвта й се е 

превърнала в лед. И колието, с което не се разделяла до смъртта си заискрило като шепа сняг в 

мразовито утро.  

 Нещастният крал дълго плакал за загубата на своята любима. Погребал я под короната на 

плачещата върба, която растяла на завоя на поточето в парка и се виждало от прозорците на 

кралската спалня. 

От този момент насетне, владетелят се отдал изцяло на своите дъщери. Сърцето му, мислите и 

времето били само за тях. Така потушавал скръбта в сърцето си…Неговите царедворци му 

съчувствали, защото той не бил обикновен крал и се чудили как да го разтушат, за да върнат 

усмивката на лицето му. Решили, че една нова кралица ще измести мъката му, а и ще даде 

възможност за появата на принц. 

  Една херцогиня  често се навъртала по различни поводи в двореца. Тя била особена личност - 

красива жена с коса като сребърна коприна и теменужени очи, но край нея всички усещали хлад. 

Носели се  слухове, които поданиците само шепнели нощем като приспивали децата, че 

херцогинята е вещица,но денем никой не смеел дори да я погледне в очите. Царедворците обаче 

смятали, че тя е прекрасна дама, напълно подходяща да заеме мястото на кралица. И така, година 

след смъртта на покойната кралица  засвирили фанфари в чест  на новата  сватба на краля. 

Слуховете и подозренията на хората не били неоснователни, тя действително била вещица. Родена 

в семейството на херцози, но увлечена по окултното и черната магия ,младата херцогиня  искала 

да получи всяко нещо, което пожелае и когато това не се случвало ползвала мощта на тъмните 

сили. Медальонът  с лилавия камък, който покойната владетелка получила от таен пратеник бил 



създаден именно от нея. В  него  имало частички от мъртвите,  северни полета, които убивали 

бавно, но сигурно и смразявали кръвта и сърцето на този който ги носел.  

Така херцогинята премахнала пречката по пътя си към престола- кралицата. 
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 Новата кралица не искала децата .Тя виждала как кралят ги обича  и не можела да понесе тази 

взаимна топлина, която струяла помежду им . Чудела се как  да изхвърли децата от кралството и 

да отнеме бащината любов. Затова отново впрегнала магическите си умения и злите сили. Избрала  

начин, който най- малко щял да  издаде грозният й,   демоничен план. Дарила ги с необичайни 

умения. На голямата дъщеря Миления, дала силата да вижда, да призовава и разбира приказните 

създания - гномове, великани, дракони, елфи. Средната принцеса започнала да познава всички 

билки, да умее да прави лековити отвари, да намира и най-редките растения по земята, да им 

шепне и те да растат бързо.Можела не само да лекува хората и животните с растенията, но да 

лекува и самите растения, дървета, цветя. Последната - Елинор можела да говори и разбира 

всички насекоми, птици и животни. Тя ги обичала, грижела се за тях и те й отвръщали със същото. 

Децата чистосърдечно се радвали на новите си дарби, но злата кралица не се спряла дотам. Тя 

искала точно чрез тях да бъдат представени като зли изчадия, намразени и прокудени от двореца 

и от пределите на кралството. 

Един ден небето потъмняло от незнайни същества - черни дракони с огромни криле. Миления се 

качила на парапета на най-високата кула и с жестове и гърлени звуци започнала да говори с тях. 

Драконите отлетели обратно зад сините планини, грабвайки по една крава от пасището за храна 

по пътя. В очите на хората тя изглеждала като обсебена от духове  и никой не подозирал ,че 

всъщност спасявала кралството. 

След време кралят легнал тежко болен и Ивеландра забъркала целебна отвара от която  щял да 

оздравее, ако не се намесила кралицата. Тя добавила скришом люти билки за да се изплаши той, 

че дъщеря му желае да го умъртви. 

Веднъж, когато кралят се връщал от лов ги застигнала снежна виелица. Но не снега бил 

най-опасното нещо, а ....вълците! Свирепи вълци затягали обръча на изплашеният отряд, само 

един от свитата се откопчил с коня си и в галоп стигнал двореца  за помощ. Елинор заръчала на 

касапина веднага да одере няколко домашни животни. Вече било черновиолетова нощ, когато 

стигнала до краля и хората му, които вече се прощавали с живота си, нападнати от освирепелите 

вълци. Тя доближила огромните животни, носейки в скута си парчета кърваво месо и им давала в 

устите като на малки палета. Говорила им, галила ги и след това ги отпратила с жест на ръката.  

Но... точно тези случки кралицата представила като доказателство, че децата са опасни вещици и 

бащата бил  принуден да ги  отпрати далеч, далеч. 

Затворили ги в клетки, натоварили ги на една каруца, скрили ги под дрипави наметала и кралският 

екзекутор бил натоварен да отведе децата в далечните, скалисти планини, отвъд пределите на 



кралството и да ги остави там. Тълпата с гневни викове изпратила каруцата, някои хвърляли дори 

камъни по нея. 

Свило се сърцето на краля, трепнало, разколебало се ..., но в ухото му кралицата нашепвала 

студени думи. Тя била заръчала на кралския екзекутор да убие принцесите някъде дълбоко в 

планината, представяйки го за нещастен случай, но по пътя  Ивеландра му дала торбичка с билки 

за болното му дете и той се смилил. 

Заживели те далеч от бащиното кралство в една планина с дървета на хиляда години и скалисти 

върхове, приличащи на корони от главите на титани... 
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Дом им направил един великан, който с лекота носел на гърба си скални късове, животните 

събрали мъх и ароматни треви за леглата им, паяците изплели дантели за отворите, които служели 

като врати и прозорци. Елфите осветили дома им отвътре и го направили невидим отвън за лоши 

очи. Трите принцеси заживели в мир с природата, с животните и със себе си. Препитавали се с 

гъби, плодове и ядки. Само понякога нощем въздишали скришно, а мъховете попивали тъжните 

им сълзи от спомените - за любящия им баща и покойната им майка, за безгрижните игри, 

хорската глъч и веселие. 

Растели момичетата ден след ден. С тях растяла и чудотворната им сила. Растяла и хубостта им, и 

добротата, растяла и славата им.  

Миления успявала да предотврати люти битки между сприхавите великани с мъдрост и усмивка. 

Летяла сгушена на гърбовете на драконите, опознавайки целия свят. Лекувала скъсаните криле на 

елфите, а те й се отплащали като й разказвали легенди за сътворението на света , учели я на 

магията на изкуството, грацията и хармонията. С морските русалки се надпявала на скалите до 

брега и всички удивени признавали таланта и невероятният й глас. И на джуджетата помагала на 

драго сърце, а те й носели прекрасни, лазурни камъчета, намерени в земните недра -  блестящи и 

сини като очите й. 

Ивеландра не само опознала всяка тревичка, цвете, дърво и тяхната сила, но лекувала болните 

дървета, животните и приказните същества. До скалистият им дом имало вълшебна градина - там 

тя отглеждала всички лековити растения на света. Познавала магията им, силата им и разумно 

ползвала дарбата си само за добро. Можела да направи близкия вир с изумрудената вода и 

падащият  водопад, лековити за всеки. Който се къпел в него, излизал силен и здрав. Очите й 

били топли и кафяви като кората на столетен дъб. 

Елинор - най-малката, била същинско щастливо дете. Надбягвала се със сърните, плувала с рибите, 

пускала светулки в косите на сестрите си, скачала с катериците по дърветата, слушала песента на 

птиците и квакането на жабите в любимото й езерце с лилиите. Разбирала езика на всяка живинка 

- буболечка, птица, риба... Помагала на изпадналите в беда, обичала ги от все сърце и в замяна 

получавала същата обич. Зелените й очи като горски мъх  и засиявали от щастие още щом 

първият утринен лъч я докоснел по челото... 



Веднъж, когато Ивеландра лекувала с прегръдка старата сребърна ела, тя й разказала  нещо, 

което вятърът носел над хълма - далечен звън, конски тропот и плющящи флагове...Веднага 

споделила със сестрите си. 
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Елинор помолила планинския орел да погледне отвисоко със зорките си очи. Миления пратила 

джуджетата в същата посока по тайните им тунели да чуят какво става. В скалистите планини не 

живеели хора, никой не минавал през опасните места. Скоро пратениците се завърнали и 

разказали, че конниците са търсачи, начело със своя крал и кралица. Експедицията била 

организирана за да открият загубените три дъщери на краля. През годините, след прокуждането 

им, той изпитвал не само огромна мъка от загубата им,но и се разяждал от мисълта, че е направил 

огромна грешка и е бил заблуден. Злата кралица виждала неговите терзания. Накрая решила да ги 

използва в своя полза, да намери децата, от чиито уменията се вече страхувала , 

Била гневна на екзекутора, който ги пощадил и така останала опасността някога да се завърнат. 

Сама предложила на краля, преструвайки се за загрижена, да тръгнат с малък отряд, за да ги 

дирят. Била бясна и на кристалното кълбо, което мълчало и не показвало нищо...Не знаела, че 

момичетата са защитени от елфите. 

Миления, Ивеландра и Елинор развълнувани разбрали, че баща им е съвсем наблизо. Те били 

съхранили любовта си към него, знаели, че е подведен, знаели и от кого. Искали да прелетят 

скалите и да се сгушат в него, но трябвало да се пазят. Тогава Миления измислила начин, по който 

да съобщят за себе си само на краля. 

Помолила феите, елфите и джуджетата за помощ. Поискала от джуджетата да й донесат от 

земните недра три камъка - син, кафяв и зелен. После помолила феите за магия - да превърнат 

камъчетата с говорещи очи, които чува само баща им, а от най-силният и храбър елф - да се 

превърне в млад мъж, предрешен като ловец.  

Полетял той в галоп на сребристия си кон отсам скалистите планини. Вече се свечерявало, когато 

стигнал до бивака на кралския отряд. Копиеносците стреснато посегнали към оръжието си ,от дни 

не били срещали човек в негостоприемните планини, но Елфът се поклонил учтиво,  подарил 

един убит елен и поздравил краля и кралицата. Те го поканили да посрещне нощта край техния 

огън. Любопитно го подканяли да разказва за планините, за животните в тях, за хората, които е 

срещал.Той охотно и увлекателно оплитал небивалици и истински истории, а всички го слушали 

със затаен дъх.  

Дошло време елфът да извади от дисагите на коня си трите цветни камъка, които заблестели 

по-силно от луната. Подал ги на краля и му казал, че в планинските легенди има една за 

камъните-души. Някои камъни пазят в себе си душите на хората, загубени и загинали в дебрите на 

опасните планини. 

Погледнал ги кралят и трепнал , камъните били с цветовете на очите на загубените му дъщери. 

Заплакал горко нещастният баща, мислел, че децата му са загинали тук по негова вина и това са 



камъчетата на душите им. Пъхнал ги дълбоко в диплите на  царската си дреха - близо до сърцето. 

.В този момент взел решение да ги погребе до плачещата върба, където била погребана и 

покойната им майка.  

Кралицата не знаела да вярва ли на късмета си ,нещата се подреждали точно както тя искала. 

Настъпила дълбока нощ и всички заспали. Само кралят продължавал да будува ,място не можел да 

си намери от мъка и от мисълта, че е виновен за смъртта на дъщерите си. Извадил камъните да 

погледне отново цвета на очите им, да ги погали за последно. 

Тогава те  заискрили силно, но това не било всичко! Той чувал гласовете им, звънки и ясни като 

сребърни камбанки, разлюлени на вятъра. И изведнъж гласовете-камбанки започнали да говорят 

... разказвали как в безгрижният им живот нахлуло злото, как били представени като зли вещици, 

как страдали и не знаели начина да се защитят, как подло била убита тяхната майка. Разказали за 

новия си живот в планините, за приказните неща, които са им се случили, за силата си. Изплакали 

единственото, което помрачавало щастието им - далеч от баща си, далеч от родния дом. 

Гласчетата искали справедливост и наказание за злата кралица, която  причинила всичко това. 
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Разказали и своя план: Елфът щял да ги заведе до водопада с вира – една от легендите била, че 

потопиш ли се в него, връщаш младостта си. Девойките били сигурни, че кралицата няма да 

издържи на изкушението и ще се топне, но всъщност вирът бил омагьосан от феите и  човекът 

влязъл във водите, ще остарява с една година за всяко сторено зло в живота си. 

Очите на краля заблестели от щастие и надежда - след тежката горест ,че по своя вина е погубил 

децата си ,това което се случвало сега, било като ярко слънце след  дълга и тъмна зима. 

 Още на зазоряване групата се приготвила за тръгване към вира. Елфът ги превеждал през много 

трудни и опасни места, невидими пътеки в многовековни гори, ронливи сипеи и пропасти. 

Най-сетне пред очите им се появил вълшебният вир, в който падал пенлив водопад. Кралицата 

наредила всички да останат на брега и нетърпеливо се гмурнала в изумрудените води. Последни 

потънали сребърните й коси. Водата изведнъж закипяла, започнала да става кърваво-червена, 

виолетова, накрая черна.  

После всичко утихнало, а повърхността  станала гладка като стъкло. А  от нея се надигнало 

неописуемо същество... То тръгнало към брега като се тресяло и треперело неудържимо. 

Изглеждало старо като света, кожата сбръчкана и люспеста, с възлести и изкривени крайници, 

костите му скърцали като изсъхнали дървета през буря. Само очите горели яростно и силно с 

виолетов пламък. Съществото видяло приближаващи се три девойки и разбрало,че е победено. 

Злата кралица изгубила всичко. Злините, толкова много сторените злини през живота й тежали с 

вековна тежест. Тя започнала да се разпада пред очите на изумените хора, докато останала  само 

купчинка пепел на брега. Последно сребърните й коси били отнесени от вятъра като забравени 

паяжини… 



На мястото, където се разпаднала злата кралица за няколко мига израснало голямо дърво .То 

разтворило гъвкави  клони и се отрупало с уханен, приказно красив, виолетов цвят. 

Ивеланда развълнувано прошепнала силата на новото дърво - цветовете му да лекуват студени 

сърца и да събуждат доброто.  

 Полетели в прегръдките на баща си трите момичета. Те вече били пораснали, станали прекрасни 

девойки. Сълзи на минало страдание и сълзи на щастие се преплитали в лицата на краля и децата 

му. 


